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UIR.271.11.11.2011.EW, M53 Gdynia,dnial4.10.2011 r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartosci r6wnej lub przekraczaj^cej 4 845 000 C na
wykonanie rob6t budowlanych: ,,Zintegrowany System Zarz^dzania Ruchem
TRISTAR".

Zamawiajacy odpowiada na pytania zadane po ustawowym terminie

Pytanie nr 459. Dotyczy dokumentu SIWZ z data lipiec 2011 - Prosimy o informacje^
dotycza^ procedury zatwierdzania projekt6w organizacji ruchu dla
poszczeg61nych miast: Gdarisk, Gdynia, Sopot. Prosimy o wymienienie
wszystkich podmiot6w i instytucji, kt6re opiniuja^oraz podmiotu/instytucji,
kt6ra zatwierdza projekty organizacji ruchu.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wykonawca zobowia^zany jest opracowane przez
siebie projekty tymczasowej organizacji ruchu, w zaleznosci od tego jakiego
obszaru dotycza^ uzgodnic i zatwierdzic odpowiednio w :

a) Zarza^dzie Dr6g i Zieleni w Gdansku dla obszaru Gdanska,
b) Zarzajizie Dr6g i Zieleni w Sopocie dla obszaru Sopotu,
c) Zarza^dzie Dr6g i Zieleni w Gdyni dla obszaru Gdyni.

Natomiast opracowane przez siebie projekty docelowej organizacji ruchu
wykonawca zobowiajzanyjest uzgodnic i zatwierdzic odpowiednio w :

a) Zarzqdzie Dr6g i Zieleni w Gdarisku dla obszaru Gdanska,
b) Zarzajdzie Dr6g i Zieleni w Sopocie dla obszaru Sopotu,
c) Zarza^dzie Dr6g i Zieleni w Gdyni dla obszaru Gdyni.

Pytanie nr 460. Dotyczy wymagan na rejestrator przejazdu na czerwonym swietle. Dla
przejazd6w na skrzyzowaniu w trakcie trwania fazy czerwonej
zamawiaj^cy za^da powyzej 90% wykrywalnosci przewinien. Przy tak
opisanym systemie, jaki jest w specyfikacji, gdzie przyrza^d rejestruja,cy
zamontowany jest na bocznej, zewn$trznej konstrukcji bramownicy na
wysokosci 3 m, jest to niemozliwe. Przyjmuja^c, ze trolejbusy i autobusy,
kt6re w Gdyni sâ  bardzo licznym srodkiem komunikacji maja^ wysokosc
3500 mm i diugosc 18000 mm, sâ  w stanie zastawic widok kamer na
sajsiednie pasy przez dtuzszy okres czasu. Do tego dochodza^ juz
zamontowane w jezdni p^tle indukcyjne dla sterowania sygnalizacja^
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swietln^. Zamontowanie dodatkowych p^tli jest zwi^zane z dalszym
odejsciern od linii zatrzymania. Uprzejmie prosimy o modyfikacj^
wymagah lub zmian$ projekt6w budowlanych.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy wyjasnia, ze zamieszczone w Specyfikacji Technicznej Systemu
Zarz^dzania Ruchem (zal^cznik nr 7 do SIWZ p. 9.3.2, str. 66) wymaganie
dokladnosci wykrywania zdarzen przejazdu na czerwonym swietle dotyczy
doktadnosci dzialania uklad6w detekcji wykroczeri umieszczonych w
nawierzchni (detektory p^tlowe) lub na ryglu bramownicy (wideo detekcja) i
w zwi^zku z tym dzialanie tych uklad6w nie podlega zakl6ceniu przez duze
pojazdy. Dodatkowo Zamawiaj^cy zwraca uwage^ na fakt iz kamera
rejestruj^ca wykroczenie przejazdu na czerwonym swietle jest umieszczona za
linia zatrzymania, a wi^c w obszarze w kt6rym w czasie wyswietlania sygnalu
czerwonego nie moze przebywac zaden pojazd, z wyjajtkiem pojazdu
popeiniajaxego rejestrowane wykroczenie.

Pytanie nr 461. Dotyczy odpowiedzi na pytania 16, 18 i 19 z dnia 8.09.2011. Zamawiaj^cy
wielokrotnie wskazuje, ze przedmiot Zam6wienia nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacJ3, a dostarczone urz^dzenia/systemy maja^ byc zgodne co do
ilosci i parametr6w ze specyfikacjami technicznymi. Jednoczesnie
Zamawiaj^cy potwierdza, w odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 31.08.2011.
ze wymagania specyfikacji technicznych i projekt6w branzowych sâ
tozsame. Tymczasem analiza dokumentacji projektowej pokazuje, ze zawiera
ona mase^ bl^d6w i niesp6jnosci co do ilosci wymaganych urz^dzen oraz
zapisy, kt6re wskazuj^ ze nie da si? poszczeg61nych system6w zrealizowac
(nie istnieja^ takie rozwiajzan technologiczne jak opisane). Niekt6rych
projekt6w wr^cz brakuje. Jak Zamawiaj^cy wyobraza sobie realizacj^
projektu w powyzszej sytuacji? Wykonawca realizuj^c projekt w dobrej
wierze przy akceptacji dostarczanych rozwi^zan naraza si? kazdorazowo na
ryzyko ich odrzucenia z uwagi na ich drobne niezgodnosci z dokumentacj^
projektowa^ Bardzo prosimy o jednoznaczne funkcjonalne opisanie
przedmiotu zam6wienia adekwatne do przyj^tej formuty zaprojektuj i
wybuduj i okreslenie wi^za^cych ilosci poszczeg61nych element6w/system6w
do dostarczenia oraz potwierdzenie, ze zapisy zala^cznik6w do PFU
(dokumentacja projektowa zawieraj^ca wiele bl^d6w i niescistosci) nie b^d^
wiajz^ce dla wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze dla zakresu realizacji I, II i III etapu rob6t zal^czyl
kompletn^ dokumentacj^ projektow^.
Zamawiaja^cy przypomina, ze Wykonawca jest zobowia_zany do opracowania -
dla wszystkich branz z wyl^czeniem kanalizacji teletechnicznej - projekt6w
wykonawczych zawieraj^cych szczeg61owe rozwia^zania, dob6r material6w i
urzqdzen zapewniaj^cych spelnienie wymagan zawartych w PFU,
Specyfikacjach Technicznych oraz w SIWZ i stanowia^cych uszczeg61owienie
zal^czonych projekt6w branzowych. Na etapie opracowania projekt6w
wykonawczych dopuszcza si? zmiany w stosunku do projekt6w branzowych po
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uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru ze zastosowane rozwi^zania spelniajq.
wymagania Specyfikacji Technicznych.
Zastosowane w projektach branzowych urza^dzenia w zakresie niekt6rych
parametr6w przewyzszaj^ wymagania Specyfikacji Technicznych (SST).
Wykonawca moze zastosowac odpowiedniki spelniaja^ce wymagania SST.
Zamawiaj^cy zwraca uwag^, ze dokumentacj^ projektow^ budowlan^ i
wykonawcza^dla etapu IV realizacji musi opracowac Wykonawca.

Pytanie nr 462. W nawi^zaniu do prac dodatkowo uje_tych przez Zamawiaj^cego w SIWZ w
punkcie 3.5 akapit 5, to czy wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji przedsiewzi$cia Euro2012 ma obejmowac wyl^cznie zakres prac
etapu IV inwestycji, jak to wynika z punktu 7.5. SIWZ? Jezeli tak, to czy
posiadana przez Zamawiaja^cego decyzja lokalizacyjna na etapy I, II, III
obejmuje r6wniez dodatkowe prace budowlane nieuje^e w istniej^cym
projekcie Zamawiaja^cego? Jezeli prace dodatkowe etap6w I-III nie mieszczq.
si? w zakresie posiadanej decyzji o lokalizacji, to czy Wykonawca moze je
realizowac w oparciu o zgloszenie budowy?

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
przedsi^wzi^cia Euro 2012 dla IV etapu rob6t musi obejmowac wyla^cznie calosc
prac wymagana^ do realizacji w IV etapie. Posiadane decyzje nie obejmuja_ prac
nie obj^tych dokumentacj^ projektow^ posiadana^ przez Zamawiaj^cego.
Wykonawca prace wymienione w SIWZ p. 3.5 akapit 5 moze realizowac w
oparciu o zgloszenie budowy.

Pytanie nr 463. DziaIajajc na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych
zwracamy sie^ z prosba^o wyjasnienie postanowien SIWZ. Prosimy o udzielenie
odpowiedzi w trybie art. 38 ust la, z uwagi na wage wskazanych watpliwosci,
kt6rych brak wyjasnienia bedzie skutkowaI niemozliwa do usuniecia, po
terminie skladania ofert, wada postgpowania uniemozliwiajaca zawarcie
niepodlegaiacei uniewaznieniu umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
Dokumenty znajduja^ce si^ w folderze ,,specyfikacje techniczne" i te zwi^zane
a kazdym w^zlem w folderze ,,projekt branzowy" sq r6zne. W celu bardziej
szczeg6towego wyjasnienia podajemy przyklad: Dokument SST-DSM z
folderu ,,specyfikacje techniczne" o dokument DSM306opis.pdf z projekt
branzowy/PBR_GDY_Wezey/306 r6znia^ si^. Wobec tego orosz? o
wyjasnienie, kt6ry z dokument6w, ma byc brany pod uwag^ przy
przygotowywaniu oferty.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy informuje, ze w projektach branzowych zastosowano urza,dzenia o
parametrach przewyzszaj^cych minimalne wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych.
Zamawiaj^cy przypomina, ze Wykonawca jest zobowia^zany do opracowania -
dla wszystkich branz z wyla^czeniem kanalizacji teletechnicznej - projekt6w
wykonawczych zawieraj^cych szczeg61owe rozwia^zania, dob6r material6w i
urz^dzen zapewniajqcych spemienie wymagan zawartych w PFU,
Specyfikacjach Technicznych oraz w SIWZ i stanowi^cych uszczeg61owienie
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zalqczonych projekt6w branzowych. Na etapie opracowania projekt6w
wykonawczych dopuszcza si? zmiany w stosunku do projekt6w branzowych po
uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru ze zastosowane rozwiajzania spelniajq
wymagania Specyfikacji.
Zastosowane w projektach branzowych urz^dzenia w /akresie niekt6rych
parametr6w przewyzszaja_ wymagania Specyfikacji Technicznych (SST).
Wykonawca moze zastosowac odpowiedniki spelniaja^ce wymagania SST.

Pytanie nr 464. Dotyczy Zal^cznika nr 17 do SIWZ, punkt 3.2.1 i 3.2.2: Pomiary ruchu
wykonywane w odstejue okolo 18 miesi^cy. W tak dhigim czasie nastajM
wzrost popytu na transport (zwi^kszenie liczby podr6zy) w rejonie obj^tym
budowa^ systemu. Wygeneruje to dodatkowq prac$ przewozow^ moga^ca, miec
istotny wplyw na zakl6cenie prognozowanych oszcz^dnosci czasu przejazdu.
Przyrost popytu na transport w postaci wzrostu liczby podr6zy wplywa
bowiem na zwi^kszenie pracy przewozowej zar6wno dla transportu
indywidualnego, jak i transportu publicznego. Zwi$kszenie pracy
przewozowej powoduje zredukowanie wymaganych oszcz^dnosci czasu
przejazdu otrzymanych w wyniku realizacji projektu. W zwiajzku z tym
nalezaloby operowac przy ocenie wykonania projektu srednim czasem
podr6zy (zar6wno dla transportu zbiorowego, jaki i indywidualnego), kt6ry
jest ilorazem globalnej pracy przewozowej (inaczej globalnego czasu
przejazdu) i ilosci podr6zy. Tylko taka zmiana umozliwia obiektywn^ ocen^
pracy systemu i uniezaleznia ja, od czynnik6w jak wzrost popytu na
transport, na kt6re wykonawca nie ma zadnego wplywu. Prosimy o zmian^
wymagah w punkcie 3.2.1 i 3.2.2 i por6wnywanie dla stanu przed i po
wdrozeniu systemu sredniego czasu podr6zy zamiast globalnej pracy
przewozowej (globalnego czasu podr6zy).
Podobna sytuacja ma miejsce dla por6wnania wykonywanego w ramach
punktu 3.1.1 i 3.1,2. Prosimy o zmiane^ wymagan na por6wnanie srednich
czas6w przejazdu przed i po wdrozeniu systemu zamiast skr6cenie czasu
przejazdu obliczanego przez przemnozenie liczby podr6zy przez usrednione
czasu przejazdu.

Odpowiedz: Zamawiaja^cy informuje, ze wymagane wskazniki przyj^to na podstawie
prognoz ruchu i przewoz6w pasazerskich. Obserwacja trend6w w zmianie
liczby podr6zy wskazuje na nikle prawdopodobienstwo wi^kszych zmian.
Jednakze w celu unikni^cia sytuacji, w kt6rej osi^gni^cie wymaganych
wskaznik6w b^dzie niemozliwe, ze wzgl^du na niekontrolowany przyrost
liczby podr6zy, Zamawiajqcy modyf!kuje tresc zal^cznika nr 17 do SIWZ
w nastfpuj^cy spos6b:
a) w punkcie 3.1.1 i 3.2.1 dodaje sie^ na koncu punktu nast^pujqcy zapis :

,,Zamawiaj^cy informuje, ze w przypadku gdy wzrost liczby podr6zy
wszystkich pojazd6w w okresie realizacji zadania b$dzie wi^kszy niz 2 %
rocznie lub wzrost liczby podr6zy srodkami transportu zbiorowego
przekroczy 2 % rocznie, nalezy sprowadzic otrzymane wyniki pomiar6w
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,,przed" do rzeczywistego poziomu wzrostu w okresie przeprowadzania
badan ,,po" poprzez przyjecie jako mnoznika wartosci liczby podr6zy
pojazd6w uzyskanych w trakcie pomiar6w ,,po".

b) w punkcie 3.1.2 i 3.2.2 dodaje sic na koricu punktu nastepuj^cy zapis :
,,Zamawiaja^cy informuje, ze w przypadku gdy wzrost liczby podr6zy
wszystkich pojazd6w w okresie realizacji zadania b^dzie wi^kszy niz 2 %
rocznie lub wzrost liczby podr6zy srodkami transportu zbiorowego
przekroczy 2 % rocznie, nalezy sprowadzic otrzymane wyniki pomiar6w
,,przed" do rzeczywistego poziomu wzrostu w okresie przeprowadzania
badan ,,po" poprzez przyj^cie jako mnoznika wartosci liczby podr6zy
srodkami transportu zbiorowego uzyskanych w trakcie pomiar6w ,,po".

Jednoczesnie Zamawiaj^cy :
1) modyfikuje zapisy projektu umowy, stanowiqcego /:ih;c/nik nr 4 do SIWZ w ten

spos6b, ze w g 14 ust. l punkt 12 podpunkt f) zastepuje sif liczbe ,,13" liivh;j ,,12"
2) koryguje oczywist^ omylkg w tresci pytania nr 457 w ten spos6b, ze zastepuje si^

wyraz ,,kaperowanych" wyrazem ,,kamerowych".

Niniejsze pismo stanowi integraln^ czesc Specyfikacji Istotnych Warunkow Zam6wienia
i nie modyfikuje jej tresci w sposob wymagaj^cy dodatkowego czasu na wprowadzenie
/ n i i : i i i w ofercie.

k/o
a/aUI
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